
	

	 14	

 
Vertrauensspiele. Spiele zum Vertrauen. In: praxis-jugendarbeit.de. (Игри на доверието. Игри на 
тема доверие) 
https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-vertrauen.html 
Потърсено на 21.05.2018. 
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ЧУВСТВА 

Да се изпитват чувства и да се показват чувства 

Много хора сърфират в мрежата, а имат също и мултимедийни връзки. 
Мрежата ни оказва влияние, съзнателно или несъзнателно. Това се отнася и до 
чувствата. Но защо може да ни се влияе емоционално в интернет? Интернет  
огледало на нормалното ежедневие ли е? Как можем да бъдем повлияни в 
реалния живот и колко чувствителни сме онлайн?  

План на дискусията: Чувства 

• Какво представлява чувството? 

• Каква е разликата между емоция и чувство? 

• Как можем да разпознаем дали става въпрос за мисъл или за чувство? 

• Може ли да се мисли без да се чувства? 

• Може ли да се чувства без да се мисли? 

• Чувствата оценки ли са? 

• До каква степен появата на социалните медии има нещо общо с нашия 
емоционален свят? 

• Дали Интернет влияе на нашите чувства? 

• Колко податливи са нашите чувства в Интернет? 

• Възможно ли е да се почувства обич към някого, въпреки че никога не си 
го срещал лично? 

• Как да разпознаете чувствата си? 
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Дискутирайте следните цитати: 

o „Чувството е ангажимент, който надхвърля момента“ 

Симон дьо Бовоар 

o „По-трудно е да скриете чувствата, които имате, отколкото да 
симулирате такива, каквито нямате. " 

Ла Рошфуко 
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